
 

   

December 2019  

‘Niet alleen maar samen’ 
 Nieuwsbrief voor bewoners van Midden Inn 

 

Van Lia.                                                                             
Voor u ligt de nieuwsbrief van december 2019, een maand                      

met wisselende gevoelens. Voor veel mensen zijn er dagen met 

gezelligheid en warmte, voor anderen is het een maand, die veel 

herinneringen met zich meebrengen, sommige mooi, weer anderen heel 

verdrietig. Laten wij met elkaar zorgen, dat wij deze mensen, net wat meer 

aandacht geven, ook zij hebben het verdiend. 

De vrijwilligers van Aafje zorgen ook in deze maand december weer voor vele 

lichtpuntjes, door zich in te zetten bij alle fantastische activiteiten. 

 

In deze              laatste nieuwsbrief van 2019                is het dan ook op z’n            

plaats om al deze vrijwilligers, namens alle bewoners,                                 te bedanken 

voor hun geweldige inzet. 
 

Hieronder kunt u weer lezen, wat er allemaal te doen  

is de komende maand. Het geweldige muzikale duo de Troubadours, verzorgen weer 

een mooie avond met muziek, er wordt weer een grandioos kerstdiner geserveerd in de 

Brasserie en ik heb mij laten vertellen, dat Sinterklaas ook nog gevierd wordt, maar 

wanneer, blijft een verrassing……………………… 
 

Ik wens u een mooie maand december met naar ik hoop, gezellige feestdagen en een 

goede jaarwisseling. 
 

Kerststukjes maken. 

Woensdag 18 december komt het sjoelen te vervallen. Hiervoor in de plaats gaat de 

groep, die normaliter sjoelt een mooi kerststukje maken. 

Er kan dus niet meer voor het maken van een kerststukje aangemeld worden. 
 

Voor alle aanmelders zijn er geen kosten verbonden aan het maken van het kerststukje. 
 

Kerstdiner. 

Vrijdag 20 december verzorgen de medewerkers van de Brasserie een geweldig 

kerstdiner. Er is plaats voor ongeveer 40 personen.  

U mag 1-2 gasten meenemen. 
 

Dezelfde vrijdagmiddag is er eerst een gezellige kerstbingo.  

Vanaf ongeveer 17.15 uur wordt u verwelkomd voor het  

kerstdiner. De bingo van vrijdag 27 december komt dus te vervallen. 
 

Op het prikbord kunt u op korte termijn de prijs en de wijze van aanmelden vinden. 
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Vrijdag 13 december is er een sfeervolle kerstmarkt aan de  
Kromme Nering. Tevens kunt u een levende kerststal bewonderen.  

Dit alles is georganiseerd door De Heerjansdames. 
    

U bent welkom van 18.00-21.00 uur. 

 
Samenwerking Koningin Julianaschool. 
Onlangs kwamen de kinderen van de Koningin Julianaschool langs om spelletjes te 
spelen met de bewoners van het Midden-Inn. Reden hiervoor was de kinderen de kans  
te geven om hun talent “ouderenverzorging” te ontplooien. De juf van de school had het 
leuk georganiseerd. Vele spelletjes bracht zij mee en er was gezorgd voor limonade en 
lekkere kruidnootjes. Een enkele bewoner wilde wel een  
spelletje met de kinderen spelen en gelukkig kwamen er  
nog een paar gezellige buurtbewoners binnen. Samen zorgden  
zij alsnog voor een leuke middag voor deze kinderen. 
De volgende datum is vrijdag 24 januari 13.15 uur – 14.30 uur.  
              
                                 De school hoopt, dat er dan meerdere bewoners naar de  

 Brasserie komen om samen                        met de kinderen een   
 leuk spelletje te doen en                              wie weet, zetten zij dan  
 wel de sjoelbak neer. Dat                           zouden een aantal   
 bewoners toch wel erg leuk                         vinden. 

 

            
 
 

 

 

            Gezellige muziekavond!!! 
Wanneer :        Donderdag 19 december 2019 

Waar  : Begane grond Midden-Inn 

Aanvang : 19.00 uur 

Bestemd : Voor alle inwoners van Heerjansdam 

Kaarten :   € 3,00 inclusief koffie / thee  

  Kaarten te koop bij Astrid Knöps.  

Bestelt u per mail (astrid.knops@aafje.nl), dan reserveert zij uw kaarten 

en kunt u ze in overleg met Astrid afhalen. 
 

Het geweldige muzikale duo de Troubadours verzorgen voor u 

een gezellige avond muziek.  
 

           Er zijn 50 kaarten beschikbaar, OP=OP!!! 

Op vertoon van uw toegangskaart ontvangt u koffie / thee. 
 

 

 

 

mailto:astrid.knops@aafje.nl
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Overige data, waarop de Koningin Julianaschool de spelletjesmiddag organiseert zijn: 

vrijdag: 14 februari, 20 maart, 17 april en 5 juni. 
 

Van de eerste keer hebben we een paar foto’s gemaakt. Gezien de privacy mogen de 
kinderen niet duidelijk in beeld. Door de (buurt)bewoners is toestemming gegeven, om 
de foto’s te publiceren. 
 

Heeft u een idee voor een nieuwe activiteit??? 

Astrid wil heel graag van bewoners horen of er ideeën zijn voor het starten van een 

nieuwe activiteit. Er wordt door veel geweldige vrijwilligers ontzettend leuke 

evenementen georganiseerd. Toch kan het zijn, dat u als bewoners, nog iets mist, wat u 

graag zou willen doen in het Midden-Inn. Laat dit dan eens weten, misschien is er een 

mogelijkheid om een enthousiaste vrijwilliger dit idee te laten uitvoeren. 
 

Ter herinnering: Contactpunt Mantelzorg Dementie. 
Elke maandag van 10.00-12.00 uur houdt dit Contactpunt een vrije inloop in het 
Midden-Inn. Het contactpunt is er voor iedereen, die te maken heeft of zorgt voor een 
naaste met dementie. Mantelzorgers krijgen tijdens de vrije inloopochtend de ruimte om 
vragen te stellen en informatie op te halen over alles wat met de ziekte te maken heeft. 
Op deze manier kunnen zij gericht worden ondersteund en zo nodig worden 
doorverwezen naar de juiste welzijnsprofessional (organisatie) of dementieactiviteit 
binnen de gemeente. 
 

Contactpersoon:  
Miranda van Reeuwijk, Sociaal Makelaar DWZ & Project Coördinator MOZ, 
telefoonnummer 06-46642408 
 

Aafje gezellig op stap. 
 

Boek nog heel snel de Winterfair in Ahoy: 
Bent u gek op Kerstmis en alles wat daarmee te maken heeft?  
Ga mee naar de Winter-Fair in Ahoy! Die vindt altijd plaats in de eerste week van 
december. Deze winterse beurs wordt in 2019 voor de 9e keer georganiseerd en trekt 
veel bezoekers aan door heel Nederland. Op de beurs kunt u onder andere sint- en 
kerstinkopen doen en andere leuke spulletjes en mode items shoppen. Tevens zijn er 
diverse optredens, kunt u workshops volgen, zijn er dagelijks 2 modeshows te zien met 
de leukste trends voor de feestdagen en kunt u een lekker hapje eten op het winter 
terras. Vergeet niet mee te doen met de bingo! 
 

Voor het jaar 2020 is er weer een gevarieerd aanbod voor eventuele dagjes uit, maar 
ook voor een wat langer vakantie uitstapje. 
 

Via onderstaande link kunt u zelf eens kijken op de site. Hier kunt u ook terecht voor 
aanmelding of boeking. 
 

https://aafjegezelligopstap.nl 
  

 

https://aafjegezelligopstap.nl/
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Computerles. 
Voor informatie over uw computer / laptop / tablet / smartphone 

kunt u terecht bij ondergetekende (Lia). Zij wil graag bewoners uit 

Heerjansdam uitleg geven m.b.t. het ordenen van uw 

mappenstructuur, het aanleren van het maken van een mailbericht, 

iets opzoeken op internet, opstarten van een spelletje, aanmelden voor een nieuwsbrief, 

instellen van facebook, foto’s opslaan, het inzien van BUURbook (leuke nieuwtjes uit 

Heerjansdam) enz. Werkzaamheden van technische aard verricht zij niet.  

De mogelijkheid bestaat om af te spreken in het Midden-Inn. 

U kunt haar bereiken op telefoonnummer 0612815367. 
 

Nieuws vanuit de gemeente Zwijndrecht: 
 

-Nieuwe bomen bij schaatsbaan Heerjansdam 

Om de bomen te compenseren die gekapt zijn aan het Waalpad (ter hoogte van de 

schaatsbaan) worden er nieuwe bomen geplant. Op de afbeelding is te zien waar dit 

precies gebeurt.  

De uitvoering van de plantwerkzaamheden zullen van start gaan in  

de week van 25 november en zijn gereed voor 7 december a.s.. 

De verwachting is dat het herstel van het halfverhardings pad  

rondom de schaatsbaan geen hinder zal geven voor het vol laten  

lopen van de schaatsbaan. Daarom is er voor gekozen om deze werkzaamheden ná 7 

december 2019 uit te voeren. 

De zaaiwerkzaamheden, zoals in het ontwerp weergegeven, vinden in de droge periode 

van april 2020 plaats. 
 

-Nieuw vervoermiddel “De Wijkhopper”. 

Vanaf maandag 2 december heeft Zwijndrecht en Heerjansdam er een vervoermiddel 

bij: de Wijkhopper. Een geweldige aanvulling op de Drechthopper en speciaal bedoeld 

voor korte ritten in Zwijndrecht en Heerjansdam. Dit elektrische wagentje is het 'kleine 

broertje' van de Drechthopper en is eveneens bestemd voor mensen met een beperking 

of omdat u op leeftijd bent (75+).  

De Wijkhopper  haalt u op bij uw voordeur en zet u voor de deur van uw bestemming af. 

U betaalt achteraf. Daarbij is hij elektrisch, dus milieuvriendelijk.  
 

Belangrijk om te weten 

U dient in het bezit te zijn van een Drechthopperpas. 

U kunt uitsluitend betalen via automatische incasso. 

Als u een rit bestelt kunt u ook direct uw terugreis bestellen. 

Een rollator kan mee. 

Een rolstoel of (SOHO) hulphond kan niet mee in de Wijkhopper. Hiervoor is de 

Drechthopper geschikt. 
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U kunt de Wijkhopper tot een half uur van tevoren bestellen. 

Nog geen Drechthopperpas en/of automatische incasso ingesteld? Vraag deze dan 

aan. 

 

Wat kost de Wijkhopper? 

De kosten voor de Wijkhopper zijn hetzelfde als voor de Drechthopper.  
 

Rit bestellen of vragen? 

Wilt u een rit bestellen? Of heeft u vragen over het reizen met de Wijkhopper? Belt u 

dan naar: 088 505 8505. 
 

Weet u…………….. 

-dat u in het folderrek op de begane grond extra exemplaren kunt  

vinden van deze nieuwsbrief. 
 

-dat u bij de Brasserie altijd terecht kunt als vrijwilliger. Informeer bij Astrid op welke 

dagen en tijden vrijwilligers nodig zijn.  
 

-dat de Brasserie elke even week op vrijdagavond open is tot 19.00 uur. U heeft dan 

de mogelijkheid om tegen betaling een heerlijke maaltijd te nuttigen.  

Vraag in de Brasserie naar het dagmenu. 
 

-dat u uw warme maaltijd kunt bestellen bij Midden-Inn? Bezorging maandag t/m 
vrijdag rond 12.00 uur in uw appartement. (De maaltijden voor zaterdag  
en zondag worden op vrijdag meegeleverd).  
Voor informatie kunt u terecht in de Brasserie. 
 

-dat u voor zorgvragen kunt bellen met het wijkteam van Vivera 078-7708787. 
 

Activiteitenkalender December 2019***  
      Week 48 

Zondag 1 december 

 Voetbal kijken 

 Week 49  

Maandag 2 december 

10.00 u Tekenen en schilderen 

U bent welkom op de 1e etage. 

10.00-12.00 u Biljart 

U kunt instappen als beginner of gevorderde bij de ochtend- of de 

middaggroep. Buiten deze tijden op eigen gelegenheid. 

10.00-12.00 u Kaarten 

Wilt u gezellig klaverjassen of pesten, dan bent u van harte welkom. 

10.00-12.00 u Contactpunt Mantelzorg Dementie 

Vrije inloop voor iedereen, die te maken heeft of zorgt voor een naaste 
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met dementie. U wordt gericht ondersteund en zo nodig doorverwezen 

naar de juiste welzijnsprofessional of organisatie binnen de gemeente. 

13.30-17.00 u Biljart 

U kunt instappen als beginner of gevorderde bij de ochtend- of de 

middaggroep. Buiten deze tijden op eigen gelegenheid. 

13.30-17.00 u Kaarten 

Wilt u gezellig klaverjassen of pesten, dan bent u van harte welkom. 

14.00-16.00 u Praattafel 

Anne-Marie Mosman organiseert samen met Gon Ruijl in de Brasserie 

van Zorgcentrum Midden-Inn de Praattafel. Praten over vervlogen tijden. 

Wat is er allemaal gebeurd de afgelopen week. Iedereen kan z’n zegje 

doen en is verzekerd van luisterende oren. Ook laten we het kletsdoosje  

rondgaan met de theezakjes labeltjes met vragen erop.  

Iedereen is welkom, dus schuif gezellig aan.  

Dinsdag 3 december 

10.00-12.00 u Spelletjes spelen 

We gaan vanmorgen gezellig sjoelen en andere spelletjes spelen.  

10.00-12.00 u Bridgen 

Zowel ervaren spelers als beginners kunnen deze ochtend gezellig 

aanschuiven. Voor informatie: 078-6771247 of 078-6772641. 

14.00-16.00 u Seniorengym 

Komt u gezellig mee bewegen? 

Woensdag 4 december 

10.00-14.00 u Dagopvang Light 

Vrijwilligers begeleiden een gezellig samenzijn met allerlei spelletjes, 

kleuren voor volwassenen en nog veel meer. Indien gewenst kunt u 

gezamenlijk de warme maaltijd nuttigen. U bent van harte welkom.  

Kleine bijdrage wordt gevraagd voor koffie/thee + koekje en eventuele 

maaltijd. 

10.00-12.00 u Sjoelen 

Donderdag 5 december 

 

 

 

10.00-12.00 u Biljart 

U kunt instappen als beginner of gevorderde bij de ochtend- of de 

middaggroep. Buiten deze tijden op eigen gelegenheid. 

10.00-12.00 u Brei/haakclub 

Kom gezellig haken en/of breien bij ons in de Brasserie! Materialen zijn 

aanwezig, maar u mag uiteraard uw eigen materialen en/of werkjes 
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meenemen. 

10.00-12.00 u Kaarten 

Wilt u gezellig klaverjassen of pesten, dan bent u van harte welkom. 

10.00-12.00 u De Muziekkring 
Gezellig met anderen naar muziek luisteren. U bent van harte welkom!! 

13.30-17.00 u Biljart 
U kunt instappen als beginner of gevorderde bij de ochtend- of de 

middaggroep. Buiten deze tijden op eigen gelegenheid. 

13.30-17.00 u Kaarten 
Wilt u gezellig klaverjassen of pesten, dan bent u van harte welkom. 

14.00-16.00 u Crea groep 
Wilt u ook creatief bezig zijn en een mooie kaart maken? Kom dan eens 

gezellig bij ons kijken. 

Vrijdag 6 december 
  

Zaterdag 7 december 

Zondag 8 december 
 Voetbal kijken 

      Week 50 

Maandag 9 december 
10.00 u Tekenen en schilderen 

U bent welkom op de 1e etage. 

10.00-12.00 u Biljart 

U kunt instappen als beginner of gevorderde bij de ochtend- of de 

middaggroep. Buiten deze tijden op eigen gelegenheid. 

10.00-12.00 u Kaarten 

Wilt u gezellig klaverjassen of pesten, dan bent u van harte welkom. 

10.00-12.00 u Contactpunt Mantelzorg Dementie 

Vrije inloop voor iedereen, die te maken heeft of zorgt voor een naaste 

met dementie. U wordt gericht ondersteund en zo nodig doorverwezen 

naar de juiste welzijnsprofessional of organisatie binnen de gemeente. 

13.30-17.00 u Biljart 

U kunt instappen als beginner of gevorderde bij de ochtend- of de 

middaggroep. Buiten deze tijden op eigen gelegenheid. 

13.30-17.00 u Kaarten 

Wilt u gezellig klaverjassen of pesten, dan bent u van harte welkom. 

14.00-16.00 u Praattafel 

Anne-Marie Mosman organiseert samen met Gon Ruijl in de Brasserie 

van Zorgcentrum Midden-Inn de Praattafel. Praten over vervlogen tijden. 

Wat is er allemaal gebeurd de afgelopen week. Iedereen kan z’n zegje 
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doen en is verzekerd van luisterende oren. Ook laten we het kletsdoosje  

rondgaan met de theezakjes labeltjes met vragen erop.  

Iedereen is welkom, dus schuif gezellig aan. 

Dinsdag 10 december 
10.00-12.00 u Spelletjes spelen 

We gaan vanmorgen gezellig sjoelen en andere spelletjes spelen.  

14.00-16.00 u Seniorengym 

Komt u gezellig mee bewegen? 

Woensdag 11 december 

10.00-14.00 u Dagopvang Light 

Vrijwilligers begeleiden een gezellig samenzijn met allerlei spelletjes, 

kleuren voor volwassenen en nog veel meer. Indien gewenst kunt u 

gezamenlijk de warme maaltijd nuttigen. U bent van harte welkom.  

Kleine bijdrage wordt gevraagd voor koffie/thee + koekje en eventuele 

maaltijd. 

10.00-12.00 u Sjoelen 

14.00-17.00 u Koersbal 

Donderdag 12 december 

10.00-12.00 u Biljart 

U kunt instappen als beginner of gevorderde bij de ochtend- of de 

middaggroep. Buiten deze tijden op eigen gelegenheid. 

10.00-12.00 u Brei/haakclub 

Kom gezellig haken en/of breien bij ons in de Brasserie! Materialen zijn 

aanwezig, maar u mag uiteraard uw eigen materialen en/of werkjes 

meenemen. 

10.00-12.00 u Kaarten 

Wilt u gezellig klaverjassen of pesten, dan bent u van harte welkom. 

10.00-12.00 u De Muziekkring 
Gezellig met anderen naar muziek luisteren. U bent van harte welkom!! 

13.30-17.00 u Biljart 
U kunt instappen als beginner of gevorderde bij de ochtend- of de 

middaggroep. Buiten deze tijden op eigen gelegenheid. 

13.30-17.00 u Kaarten 
Wilt u gezellig klaverjassen of pesten, dan bent u van harte welkom. 

14.00-16.00 u Crea groep 
Wilt u ook creatief bezig zijn en een mooie kaart maken? Kom dan eens 

gezellig bij ons kijken. 

Vrijdag 13 december 

17.00-19.00 u Dagmenu / Brasserie 

Vandaag geen zorgen om het eten, als weekafsluiting lekker een maaltijd 



 

   

December 2019  

‘Niet alleen maar samen’ 
 Nieuwsbrief voor bewoners van Midden Inn 

 

nuttigen in de Brasserie. 

Voor het dagmenu dient u zich tevoren aan te melden!!! 

U kunt ook kiezen uit de menukaart, die op tafel staat. 

19.00-21.00 u Kerstmarkt aan de Kromme Nering.  

Tevens kunt u een levende  

                                  kerststal bewonderen. 

 

Zaterdag 14 december 

Zondag 15 december 

 Voetbal kijken 

      Week 51 

Maandag 16 december 

10.00 u Tekenen en schilderen 

U bent welkom op de 1e etage. 

10.00-12.00 u Biljart 

U kunt instappen als beginner of gevorderde bij de ochtend- of de 

middaggroep. Buiten deze tijden op eigen gelegenheid. 

10.00-12.00 u Kaarten 

Wilt u gezellig klaverjassen of pesten, dan bent u van harte welkom. 

10.00-12.00 u Contactpunt Mantelzorg Dementie 

Vrije inloop voor iedereen, die te maken heeft of zorgt voor een naaste 

met dementie. U wordt gericht ondersteund en zo nodig doorverwezen 

naar de juiste welzijnsprofessional of organisatie binnen de gemeente. 

13.30-17.00 u Biljart 

U kunt instappen als beginner of gevorderde bij de ochtend- of de 

middaggroep. Buiten deze tijden op eigen gelegenheid. 

13.30-17.00 u Kaarten 

Wilt u gezellig klaverjassen of pesten, dan bent u van harte welkom. 

14.00-16.00 u Praattafel 

Anne-Marie Mosman organiseert samen met Gon Ruijl in de Brasserie 

van Zorgcentrum Midden-Inn de Praattafel. Praten over vervlogen tijden. 

Wat is er allemaal gebeurd de afgelopen week. Iedereen kan z’n zegje 

doen en is verzekerd van luisterende oren. Ook laten we het kletsdoosje  

rondgaan met de theezakjes labeltjes met vragen erop.  

Iedereen is welkom, dus schuif gezellig aan. 

Dinsdag 17 december 

10.00-12.00 u Spelletjes spelen 

We gaan vanmorgen gezellig sjoelen en andere spelletjes spelen. 

10.00-12.00 u Bridgen 

Zowel ervaren spelers als beginners kunnen deze ochtend gezellig 
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aanschuiven. Voor informatie: 078-6771247 of 078-6772641. 

14.00-16.00 u Seniorengym 

Komt u gezellig mee bewegen? 

Woensdag 18 december 

10.00-14.00 u Dagopvang Light 

Vrijwilligers begeleiden een gezellig samenzijn met allerlei spelletjes, 

kleuren voor volwassenen en nog veel meer. Indien gewenst kunt u 

gezamenlijk de warme maaltijd nuttigen. U bent van harte welkom.  

Kleine bijdrage wordt gevraagd voor koffie/thee + koekje en eventuele 

maaltijd. 

10.00-12.00 u Zingen in de Brasserie 

LET OP: Sjoelen komt te vervallen!!! 

10.00-12.00 u Kerststukjes maken 

Hiervoor zijn voldoende aanmeldingen. 

Donderdag 19 december 

10.00-12.00 u Biljart 

U kunt instappen als beginner of gevorderde bij de ochtend- of de 

middaggroep. Buiten deze tijden op eigen gelegenheid. 

10.00-12.00 u Brei/haakclub 

Kom gezellig haken en/of breien bij ons in de Brasserie! Materialen zijn 

aanwezig, maar u mag uiteraard uw eigen materialen en/of werkjes 

meenemen. 

10.00-12.00 u Kaarten 

Wilt u gezellig klaverjassen of pesten, dan bent u van harte welkom. 

10.00-12.00 u De Muziekkring 
Gezellig met anderen naar muziek luisteren. U bent van harte welkom!! 

13.30-17.00 u Biljart 
U kunt instappen als beginner of gevorderde bij de ochtend- of de 

middaggroep. Buiten deze tijden op eigen gelegenheid. 

13.30-17.00 u Kaarten 
Wilt u gezellig klaverjassen of pesten, dan bent u van harte welkom. 

14.00-16.00 u Crea groep 
Wilt u ook creatief bezig zijn en een mooie kaart maken? Kom dan eens 

gezellig bij ons kijken. 

19.00 uur Muziekavond 
De Troubadours verzorgen voor u een gezellige avond. 
Kaarten te verkrijgen ad. € 3,00 (incl. koffie of thee) 
 
Zie elders in deze nieuwsbrief, waar en hoe u de kaarten  
kunt bestellen. 
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Vrijdag 20 december 

14.00-17.00 u Buurt-KERST-bingo         

Speel mee en win mooie prijzen, 

€ 5,00 per deelnemer,  

                inclusief koffie/thee + iets lekkers 

17.15-19.30 u                                  Kerstdiner Brasserie 

                             Hiervoor dient u zich aan te melden!!!  

                             Let op de informatie op het prikbord. 

 

Zaterdag 21 december 

Zondag 22 december 

 Voetbal kijken 

       Week 52 

Maandag 23 december 

10.00 u Tekenen en schilderen 

U bent welkom op de 1e etage. 

10.00-12.00 u Biljart 

U kunt instappen als beginner of gevorderde bij de ochtend- of de 

middaggroep. Buiten deze tijden op eigen gelegenheid. 

10.00-12.00 u Kaarten 

Wilt u gezellig klaverjassen of pesten, dan bent u van harte welkom. 

10.00-12.00 u Contactpunt Mantelzorg Dementie 

Vrije inloop voor iedereen, die te maken heeft of zorgt voor een naaste 

met dementie. U wordt gericht ondersteund en zo nodig doorverwezen 

naar de juiste welzijnsprofessional of organisatie binnen de gemeente. 

13.30-17.00 u Biljart 

U kunt instappen als beginner of gevorderde bij de ochtend- of de 

middaggroep. Buiten deze tijden op eigen gelegenheid. 

13.30-17.00 u Kaarten 

Wilt u gezellig klaverjassen of pesten, dan bent u van harte welkom. 

14.00-16.00 u Praattafel 

Anne-Marie Mosman organiseert samen met Gon Ruijl in de Brasserie 

van Zorgcentrum Midden-Inn de Praattafel. Praten over vervlogen tijden. 

Wat is er allemaal gebeurd de afgelopen week. Iedereen kan z’n zegje 

doen en is verzekerd van luisterende oren. Ook laten we het kletsdoosje  

rondgaan met de theezakjes labeltjes met vragen erop.  

Iedereen is welkom, dus schuif gezellig aan. 

Dinsdag 24 december 

10.00-12.00 u Spelletjes spelen 

 

 

 



 

   

December 2019  

‘Niet alleen maar samen’ 
 Nieuwsbrief voor bewoners van Midden Inn 

 

We gaan vanmorgen gezellig sjoelen en andere spelletjes spelen.  

14.00-16.00 u Seniorengym 

Komt u gezellig mee bewegen? 
 

  

Woensdag 25 december / 1
e
 Kerstdag 

 Vandaag zijn er geen activiteiten. Brasserie is gesloten. 

Medewerkers en vrijwilligers wensen u  

                                                            allen gezellige kerstdagen. 
  

 

 

 

 

 

 

Donderdag 26 december / 2
e
 Kerstdag 

 Vandaag zijn er geen activiteiten. Brasserie is gesloten. 

  

  
 

Vrijdag 27 december 
  

17.00-19.00 u Dagmenu / Brasserie 

Vandaag geen zorgen om het eten, als weekafsluiting lekker een maaltijd 

nuttigen in de Brasserie. 

Voor het dagmenu dient u zich tevoren aan te melden!!! 

U kunt ook kiezen uit de menukaart, die op tafel staat. 

Zaterdag 28 december 

Zondag 29 december 
 Voetbal kijken 

      Week 1 

Maandag 30 december 
10.00 u Tekenen en schilderen 

U bent welkom op de 1
e
 etage. 

10.00-12.00 u Biljart 

U kunt instappen als beginner of gevorderde bij de ochtend- of de 

middaggroep. Buiten deze tijden op eigen gelegenheid. 

10.00-12.00 u Kaarten 
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Wilt u gezellig klaverjassen of pesten, dan bent u van harte welkom. 

10.00-12.00 u Contactpunt Mantelzorg Dementie 

Vrije inloop voor iedereen, die te maken heeft of zorgt voor een naaste 

met dementie. U wordt gericht ondersteund en zo nodig doorverwezen 

naar de juiste welzijnsprofessional of organisatie binnen de gemeente. 

13.30-17.00 u Biljart 

U kunt instappen als beginner of gevorderde bij de ochtend- of de 

middaggroep. Buiten deze tijden op eigen gelegenheid. 

13.30-17.00 u Kaarten 

Wilt u gezellig klaverjassen of pesten, dan bent u van harte welkom. 

14.00-16.00 u Praattafel 

Anne-Marie Mosman organiseert samen met Gon Ruijl in de Brasserie 

van Zorgcentrum Midden-Inn de Praattafel. Praten over vervlogen tijden. 

Wat is er allemaal gebeurd de afgelopen week. Iedereen kan z’n zegje 

doen en is verzekerd van luisterende oren. Ook laten we het kletsdoosje  

rondgaan met de theezakjes labeltjes met vragen erop.  

Iedereen is welkom, dus schuif gezellig aan. 

Dinsdag 31 december / Oudejaarsdag 
10.00-12.00 u Spelletjes spelen 

We gaan vanmorgen gezellig sjoelen en andere spelletjes spelen.  

14.00-16.00 u Seniorengym 

Komt u gezellig mee bewegen? 

10.00-12.00 u Bridgen 

Zowel ervaren spelers als beginners kunnen deze ochtend gezellig 

aanschuiven. Voor informatie: 078-6771247 of 078-6772641. 
 

  

Medewerkers en vrijwilligers wensen u  

                                                    een gezellige oudejaarsavond. 

 

 

 

 

 

  

Alle genoemde activiteiten zijn bestemd voor bewoners Midden-Inn en buurtgenoten. 

Prijzen koffie, thee, (fris)drank, maaltijd zijn voor eigen rekening, mits anders vermeld. 
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***Aandachtspunt m.b.t. activiteitenkalender. 

De Bingo is verplaatst naar vrijdag 20 december. Verder heb ik geen wijzigingen 

vernomen. Alle basisgegevens, bij mij bekend, zijn in de activiteitenkalender vermeld. Ik 

ben er wel van uitgegaan, dat er beide kerstdagen geen activiteiten zijn.  
 

Wijziging melden in activiteiten. 

Aanvullingen en/of wijzigingen in data van evenementen, uiterlijk de 23ste van elke 

maand melden bij Astrid of bij ondergetekende. U kunt mij (Lia) per telefoon of per mail 

informeren. Zie colofon. 

Als ik niets verneem, dan meld ik de gegevens, die bij mij bekend zijn.  
 

En dan nog even dit…………….. 

De nieuwsbrief gaat naar verschillende bewoners uit Heerjansdam, maar ook naar 

familieleden / bekenden van bewoners van het Midden-Inn.  

Tevens wordt de nieuwsbrief, voor onze computergebruiker, gepubliceerd op 

“BUURbook inheerjansdam.nl”, een onafhankelijk, sociaal platform voor de buurt. 

Hiermee bereiken we een groot aantal Heerjansdammers. BUURbook is eigenlijk het 

“facebook” voor het buurtnetwerk met uitsluitend leuke berichten van bewoners uit 

Heerjansdam.  
 

Vindt u het leuk om te weten hoe u alle berichten op BUURbook Heerjansdam kunt 

lezen, dan gaat u op uw computer, laptop of tablet naar uw internetbrowser en tikt 

“buurbook heerjansdam” in. Vervolgens kunt u de berichten inzien.  

 
 

Deze nieuwsbrief wordt gemaakt door Lia Bom en is bestemd voor bewoners van Midden Inn en komt 12 x per jaar uit. 

Wij streven er naar, dat u de nieuwsbrief een paar dagen voor het begin van een nieuwe maand in uw brievenbus vind. 

Wilt u, als bewoner van Heerjansdam, de nieuwsbrief ook ontvangen of heeft u vragen over de nieuwsbrief, dan kunt u 

dit melden bij Lia Bom. liabm56@gmail.com of 0612815367. 

Het mailadres en telefoonnummer zijn ook bestemd om een afspraak te maken voor uitleg computer / laptop / tablet. 

mailto:liabm56@gmail.com

